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KARHUKUNTIEN SEUTUYHTEISTYÖTÄ KOSKEVA SOPIMUS

1 § Sopimusosapuolet
Porin seutukunnasta käytetään nimitystä Karhukunnat. Karhukuntiin kuuluvat Harjavalta, Huittinen,
Kokemäki, Luvia, Merikarvia, Nakkila, Pomarkku, Pori ja Ulvila.

2 § Sopimuksen sisältö
Tämä sopimus on seudullista yhteistyötä koskeva perusasiakirja, jonka pohjalta seutuun kuuluvat
kunnat toteuttavat yhteistoimintaansa. Sopimuksessa määritellään yhteistyötavoitteet, toimintamuodot, toiminnan laajuus ja kattavuus sekä vahvistetaan yhteistyön organisaatiot, niiden toimintaperiaatteet ja toimivalta, sekä sovitaan yhteistyön kustannusten kattamisesta.

3 § Seutuyhteistyön tavoitteet
Yhteistyön tavoitteena on vahvistaa seudun elinvoimaa seuraavilla toimenpiteillä:
mahdollistaa seudun kasvun ja kilpailukyvyn edellytyksiä
tukea myönteistä kasvu- ja yritysilmapiiriä sekä asenneilmastoa
vahvistaa määrätietoisesti seudun edunajamista, tunnettuutta ja ulkoista vetovoimaa
kohentaa seudun suhteellista asemaa alueiden välisessä kilpailussa
edistää seudun asukkaiden hyvinvointia yhteisillä ja yhdenvertaisilla palveluilla
osallistua aktiivisesti yhtenäisenä seutuna valtion ja seudun ennakoivaan rakennemuutokseen (ERM) liittyviin menettelyihin, kasvusopimus- ja muihin sopimusmenettelyihin, kehityskäytäväyhteistyöhön ja muihin merkittäviin kansallisiin kehittämisprojekteihin sekä kokeiluihin
toteuttaa alueen kehittämistä ajantasaistettavan Rakennemalli 2020 ja muiden sopimusmenettelyjen mukaisesti
panostaa työllisyyden edistämiseen Porin johdolla
tukea seudun asukkaiden osallistumis- ja vaikutusmahdollisuuksien lisäämistä

4 § Seutuyhteistyön toimintaperiaatteet
Seutuyhteistyötä toteutetaan sekä seutua että yksittäisiä kuntia hyödyttävillä ratkaisuilla.
Yhteistyön kohteena voivat olla kaikki kunnan toimialaan kuuluvat tehtävät kuntalain mukaisilla toimintatavoilla hoidettuna.
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Kunnat ottavat kehittämishankkeissa ja palvelutuotannon järjestämisessä huomioon seutuyhteistyöhön perustuvan seudun kokonaisedun voimassaolevan lainsäädännön puitteissa.
Yhteistyön toimintakohteet ja hankkeet voidaan toteuttaa joko kaikkien kuntien tai vain joidenkin kuntien välillä.
Yhteistyöllä pyritään erityisesti seutukuntaa kokonaisuutena palveleviin ja hyödyttäviin ratkaisuihin.
Yhteistyössä kunnioitetaan kunkin kunnan itsenäistä päätösvaltaa.
Yhteistyössä noudatetaan avointa ja aktiivista tiedottamista kaikkien kuntien osalta.

5 § Seudullinen strategiatyöskentely
Seudullisen yhteistyön tiivistämiseksi ja koordinoimiseksi laaditaan tarvittaessa toimialakohtaisia
strategia-asiakirjoja ja yhteisiä kannanottoja.
Korkealaatuiset ja kattavat palvelut varmistetaan yhteisellä laatujärjestelmä- ja arviointityöllä.

6 § Seutuyhteistyön toimielimet
Karhukuntaneuvosto
Seutuyhteistyön ylimpänä yhteistyöelimenä toimii karhukuntaneuvosto. Karhukuntaneuvosto kehittää, koordinoi ja valvoo seutuyhteistyötä.
Karhukuntaneuvostoon kuuluu jokaisesta seudun kunnasta kunnanhallituksen puheenjohtaja, jolle
kunta valitsee myös varaedustajan. Karhukuntaneuvoston kokoonpanossa otetaan huomioon ja varmistetaan seudun poliittinen edustavuus mahdollisilla lisäpaikoilla. Karhukuntaneuvosto valitsee
keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.
Karhukuntaneuvosto koordinoi ja tehostaa yhteistä seudullista edunajamista sekä päättää sen periaatteista. Neuvosto kokoontuu vuosittain tarvittaessa.
Karhukuntatoimikunta
Seutuyhteistyön valmistelevana ja toimeenpanevana elimenä toimii karhukuntatoimikunta, johon
kuuluu jäsenenä kunkin kunnan kunnan/kaupunginjohtaja. Kullekin jäsenelle nimetään henkilökohtainen varaedustaja. Karhukuntatoimikunnan puheenjohtajan toimii Porin kaupunginjohtaja ja toimikunta valitsee varapuheenjohtajan. Karhukuntatoimikunta voi kutsua kokouksiinsa myös asiantuntijajäseniä. Porin kaupunki osoittaa toiminnalle sihteerin.
Karhukuntatoimikunnan tehtävänä on valmistella ja toimeenpanna Karhukuntaneuvostossa käsiteltävät asiat, huolehtia seutuyhteistyön käytännön toteuttamisesta ja seurannasta sekä valmistella seudun
alueellisen kehittämisen kannalta merkittävät ohjelmat, strategiat, sopimukset ja kokeilut ja toimia
aktiivisesti seudullisessa edunajamisessa erityisesti liikenneyhteyksien ja korkeakoulujen suhteen.
Karhukuntatoimikunnan jäsenillä on läsnäolo- ja puheoikeus karhukuntaneuvoston kokouksissa.
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Valmistelevat työryhmät
Tavoitteiden käytännön toteuttamista varten perustetaan tarvittaessa määräaikaisia, ylikunnallisia
työryhmiä. Karhukuntatoimikunta nimeää työryhmien jäsenet, määrittelee tehtävät, toteuttamisen
ajanjakson ja kustannusarvion.
Seutujohtaja
Seutuyhteistyön käytännön toteuttamista varten Karhukunnilla on seutujohtaja. Seutujohtajan tehtävänä on valmistella karhukuntaneuvostoon ja karhukuntatoimikuntaan käsiteltävät asiat, huolehtia
niiden täytäntöönpanosta, osallistua tarvittavalla tavalla määräaikaisten työryhmien työhön ja kehittämishankkeiden toteuttamiseen ja hallintoon. Karhukuntatoimikunta nimeää seutujohtajan.

8 § Kustannusten kattaminen
Seutukunnalla on oma talousarvio, jonka karhukuntaneuvosto hyväksyy. Talousarvion laadinnassa
on jäsenkunnilla oikeus esityksen tekemiseen seutukunnan toiminnan ja talouden kehittämisestä.
Seutuyhteistyötoiminnasta aiheutuvat kustannukset katetaan yhteistyössä seutukunnan kuntien toimesta siten, että nämä vuosittain varaavat talousarvioihinsa karhukuntaneuvoston hyväksymän seudullisen talousarvion osoittaman määrärahan. Seudun kuntien maksuosuudet määräytyvät varainhoitovuoden tammikuun 1. päivän mukaisen asukasluvun suhteessa ellei erikseen toisin päätetä.
Kukin kunta vastaa omien edustajiensa mahdollisista kokouspalkkioista ja matkakustannusten korvauksista.

9 § Muut asiat
Seutuyhteistyön sisällön ja toimintatavan muuttamisesta päättää karhukuntaneuvosto. Seutuyhteistyöstä eroamiseen on kuitenkin jokaisella kunnalla oma itsenäinen päätösvaltansa. Tämä sopimus
säilyy voimassa myös kuntaliitostapauksissa.
Tämä sopimus tulee voimaan 01.01.2016. Sopimus korvaa aikaisemman 01.01.2009 päivätyn seutusopimuksen. Talousarvio sekä yhteistyöohjelmat valmistellaan ja hyväksytään vuosittain.
Sopimus on voimassa toistaiseksi. Kunta voi irtisanoa sopimuksen päättymään irtisanomista seuraavan kalenterivuoden loppuun mennessä.
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Porissa

. päivänä

kuuta

Harjavallan kaupunki

Huittisten kaupunki

kaupunginjohtaja Jaana Karrimaa

kaupunginjohtaja Jyrki Peltomaa

hallintojohtaja Olli Luoma

hallintojohtaja Katariina Koivisto

Kokemäen kaupunki

Luvian kunta

kaupunginjohtaja Reijo Siltala

kunnanjohtaja Kari Ojalahti

hallintojohtaja Mikko Löfbacka

hallintojohtaja Bella Ahto

Merikarvian kunta

Nakkilan kunta

kunnanjohtaja Pentti Ala-Luopa

kunnanjohtaja Kalevi Viren

vs. hallintopäällikkö Olli Rajala

hallintojohtaja Matti Sjögren

Pomarkun kunta

Porin kaupunki

kunnanjohtaja Eero Mattsson

kaupunginjohtaja Aino-Maija Luukkonen

kunnansihteeri Nina Merilahti

vs. hallintopäällikkö Maija Arola

Ulvilan kaupunki

kaupunginjohtaja Jukka Moilanen

hallintojohtaja Mikko Polvenlahti
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